
Van de President van Grace Communion International 4-9-2013. 

Pas op voor het gezondheids- en welvaartsevangelie 
Geliefde broeders en zusters in Christus, 

Hoewel we als denominatie geleerd hebben om regionale en culturele verschillen in de manier waarop we 

God aanbidden te waarderen, betekent dat niet dat we geloven dat “alles kan.” We trekken de grens bij 

gedrag dat mensen wegleidt van een goede relatie met God. 

Ik reis over de hele wereld en hoor de vragen van onze voorgangers en leden. Hun vragen gaan vaak over 

wat ze een populaire predikant hebben horen zeggen op televisie. Ze vragen aan mij: “Heeft u hun boek 

gelezen?” “Wat vindt u van hun onderwijs?” Ik geef dan het advies voorzichtig te zijn, omdat betrouwbare 

theologie vaak ontbreekt aan het aanbod van televisie evangelisten. Ik wil ze niet allemaal over één kam 

scheren, maar helaas preken velen van hen het zogenaamde gezondheids- en welvaartsevangelie. Het staat 

ook bekend als de woord van geloof, positieve belijdenis of zaad van geloof leer. Sommigen geven het een 

negatievere naam zoals sprak het en pak het. Misschien is de meest accurate naam het gezondheids- en 

welvaartsevangelie, omdat deze valse leer het potentieel heeft om mensen weg te leiden van het ware 

evangelie. 

 

Zendingsdeskundigen hebben gemerkt dat veel mensen die het gezondheids- en welvaartsevangelie 

omarmen, er drie tot vijf jaar door gegrepen worden voor ze beseffen dat de enigen die erop vooruitgaan, de 

televisie evangelisten zijn. Als ze beseffen dat ze bedrogen zijn, gaan sommigen op zoek naar een andere 

kerk waar ze kunnen herstellen van de valse leer. Helaas stoppen anderen helemaal met het bezoeken van een 

kerk. 

Gezondheids- en welvaartsleraren keren betrouwbare principes van Bijbelse interpretatie en leer de rug toe 

en maken gebruik van sensationele, vaak bizarre vertoningen om hun publiek aan te vuren. Hun boodschap is 

dat fysieke gezondheid en welvaart het bewijs zijn van Gods reddende genade. Maar die leer is onzin – het is 

gebaseerd op verschillende exegetische, hermeneutische en theologische fouten. 

Eén fout is het geloof dat je de kracht van de hemel kunt vrijmaken door je woorden. Dit is een behoorlijke 

afwijking van de voorbeelden van gebed in de Bijbel. Het is verwant aan occulte of magische praktijken 



waar geesten, machten en krachten je moeten gehoorzamen als je de juiste woorden (incantatie) weet te 

zeggen. Deze benadering maakt God tot een soort kosmische snackautomaat! 

 

 

Een andere fout is het geloof dat je een speciale, persoonlijke openbaring van God moet hebben gekregen om 

de leer te begrijpen, omdat het niet duidelijk wordt gemaakt in de Bijbel. Hier volgt een illustratief citaat van 

een populaire welvaartsevangelist: “De Bijbel kan geen manier vinden om dit uit te leggen. Niet echt. 

Daarom moet je dit krijgen door een openbaring. Er zijn geen woorden om uit te leggen wat ik je vertel. Ik 

moet gewoon God vertrouwen dat Hij het in je geest plant, zoals Hij dat in mijn geest heeft geplant.” Echt? 

De apostel Paulus waarschuwde in Galaten 1:6-9 over aanspraken op speciale, persoonlijke openbaringen en 

interpretaties. Wees op je hoede! 

De reden dat het gezondheids- en welvaartsevangelie geestelijk schadelijk is, is dat het een relatie met God 

als een transactie laat zien. Als je niet jouw aandeel doet, wordt je niet gezegend. Maar als je de juiste 

woorden spreekt, met precies de juiste houding (wat zij ten onrechte als “geloof” bestempelen), dan moet 

God je de gevraagde winst geven.God is niet geïnteresseerd in een transactionele relatie met ons. 

 



Zijn verbond is geen contract-niet een als jij,dan Ik voorstel. God deelt vrijelijk uit van zijn eigen goedheid, 

liefde en pure vrijgevigheid in overeenstemming met de beloften die Hij vrijelijk deed tegenover zijn volk en 

schepping. Een relatie met God hebben op een transactionele manier is een vorm van heidens geloof – een 

vorm van afgoderij – dat Gods genade afwijst en Zijn genadige karakter wantrouwt. Dit is precies wat Jezus 

veroordeelde in de Joodse religieuze leiders van zijn tijd. Het idee van een transactie aangaan met God is 

gedoemd te mislukken omdat wij nooit volmaakt “ons aandeel kunnen doen.” Maar gelukkig wilde of 

verwachte God nooit dat we dat zouden doen. Hij nodigt ons juist uit en stelt ons in staat om Zijn zegeningen 

te ontvangen door te vertrouwen dat Hij trouw is aan Zijn beloften – trouw aan Zijn woord – trouw aan 

Zichzelf. 

In en door Jezus en door de Heilige Geest, heeft onze hemelse Vader ons de grootste zegening van alles 

gegeven. De focus is niet fysieke gezondheid of welvaart. Jezus genas niet iedereen in zijn dienst. Niemand 

werd rijk, ook Jezus niet. Sommigen gaven zelfs al hun wereldse bezittingen op! De wonderen die Jezus 

deed waren beperkt en tijdelijk (zelfs de mensen die Hij uit de dood opwekte, stierven uiteindelijk weer!). 

Deze wonderen waren tekenen die wezen op de grootste zegening van allemaal: verlossing en verzoening 

met God in Jezus Christus. 

Jezus’ prioriteit was mensen met God verzoenen zodat zij hun hele vertrouwen op Hem zouden stellen en 

levens zouden leiden die Zijn karakter weerspiegelen. Paulus spreekt over dit lijken op Christus als “de 

vruchten van de Geest,” namelijk “liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 

zachtmoedigheid en zelfbeheersing” (Galaten 5:22-23). Paulus jubelde: “O diepte van rijkdom, van wijsheid 

en van kennis Gods” (Romeinen 11:33) en verklaarde, “Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, omdat de 

kennis van Christus Jezus, mijn Here, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en 

houd het voor vuilnis, opdat ik Christus moge winnen.” (Filippenzen 3:8). Dat is de “gezondheid” en 

“welvaart” die we moeten zoeken en ontvangen door het geloof. 

Als onze focus ligt op tijdelijke, fysieke beloningen, wordt Christus slechts een middel – een gereedschap – 

om onze eigen doelen te bereiken. Een transactioneel evangelie negeert Jezus’ waarschuwing over opgaan in 

“de zorg van de wereld en het bedrog van de rijkdom” (Mattheus 13:22), wat de ontwikkeling van een 

oprecht, volwassen geloof in onze genadige God verstikt.  

Ik kan nog andere Bijbelteksten citeren, maar ik denk dat ik mijn punt heb gemaakt. De GCI steunt of 

promoot het gezondheids- en welvaartsevangelie niet. We geloven dat het de Bijbel verdraait, in strijd is met 

Jezus’ boodschap van het evangelie en een goede relatie met God in gevaar brengt. Herinner alstublieft 

degenen die verleid worden om het aan te nemen aan Paulus’ waarschuwing dat, “De genade Gods… ons 

leert“Nee” te zeggen tegen goddeloosheid en wereldse begeerten en om bezadigde, rechtvaardige en 

godvruchtige levens te leiden in deze wereld” (Titus 2:11-12, cursieve tekst toegevoegd). Herinner hen ook 

aan Jezus’ waarschuwing: “Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht, want iemands leven hangt niet af 

van zijn bezittingen, zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft” (Lucas 12:15). 

Met liefde, in dienst van Christus,Joseph Tkach  


